Listopad świąteczny i waleczny
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Jedno z ludowych przysłów polskich głosi: „W listopadzie liście opadają, a ludzie
znicze na grobach stawiają”. Właśnie. Liście opadają. Przypominają mi się ostatnie
słowa Staszka Grochowiaka, powtórzone mi przez Jego Małżonkę w dziesiątą
rocznicę zgonu poety. Były to słowa: „Wkrótce odejdę gdzieś w dalekie strony…”,
potem znów: „…jak liść wiatrem zmieciony”. W tę właśnie dziesiątą rocznicę
zorganizowaliśmy w jego rodzinnym mieście, Lesznie Wielkopolskim konferencje
naukową, a wieczorem z udziałem mamy poety mieliśmy rodzaj stypy. Można ten
niezwykły wieczór nazwać pogłosem Mickiewiczowych „dziadów”, z tradycyjnymi
„wypominkami”, wspomnieniami, zamyśleniami, zapalaniem świeczek czy lampek. To
mi zostało w pamięci, bo wiązało się ze szczególnym nastrojem, jaki
przeżywałem każdego roku w rodzinnym domu w Święto Zmarłych i w Dzień

Zaduszny. Od lat młodzieńczych natomiast owe nastroje listopadowego czasu były
wzbogacane Wyspiańskim, który akcje swojego arcydzieła lokował w jesiennych
Łazienkach Królewskich.
W dramacie Wyspiańskiego „Noc listopadowa” sprawą naczelną staje się myśl o
sposobach dochodzenia do niepodległej Polski. Klęska zrywu powstańczego 1830
roku nie oznacza usunięcia Ojczyzny z mapy Europy na stałe, bo – takie padają
słowa – „umierać musi, co ma żyć”. To mitologiczna Kora wypowiada do swej matki
Demeter wieszcze słowa, że w miejsce opadłych brązowych listopadowych liści
zjawią się nowe, zielone:
Gdy więzy śmierci skruszę
i zieleń pędów nowych rzucę
na niwy, łęgi na zagony –
o matko, Bogów godna praca! –
Sposobić każ lemiesze, brony…
„Noc listopadowa” była ważnym utworem w naszej narodowej skarbnicy słowa
artystycznego. Wielekroć do niego nawiązywano. Dość przypomnieć Ernesta Brylla
„Rzecz listopadową” (1968).
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Wieszczenia Kory spełniły się. Oto po wielomiesięcznym internowaniu w niemieckiej
twierdzy w Magdeburgu 10 listopada 1918 roku pojawia się w Warszawie
legendarny już człowiek, Komendant Józef Piłsudski, by w dniu następnym przejąć z
rąk Rady Regencyjnej władzę i zostać Tymczasowym Naczelnikiem Państwa
Polskiego. Parę dni później już jako Naczelnik Państwa wysyła szyfrówkę do państw
świata ogłaszając uroczyście restytucję Niepodległej Rzeczypospolitej. Radość z
odzyskania niepodległości manifestowali polscy poeci nazywający się później
skamandrytami. 29 listopada 1918 roku założyli klub literacki „Pod Picadorem”.
Odchodzili od problematyki martyrologicznej, głosząc radość idącą z „wiosny i wina”
– jak to ujmował w poetyckim słowie Kazimierz Wierzyński. Aż dziwne, że ludzie typu
Lechonia, Tuwima, Słonimskiego w chłodnym zazwyczaj listopadzie myśleli o
wiośnie. Ludzie z rzeczywistości rustykalnej żyli na ziemi i liczyli się z przysłowiami,
które albo radowały, albo groziły:
„Grzmot listopada dużo zboża zapowiada”; „W listopadzie goło w sadzie”; „W
listopadzie wielka lichota, zalewa po drogach błota”; „Po Wszystkich Świętych słota,
przez cały miesiąc błota”; „Po Wszystkich Świętych, gdy się deszcz rozpada, może
słota dotrzymać aż do końca listopada”; „W listopadzie kobieciny przędą swe
kądziele, a co święto, co niedzielę, brzęczy gdzieś wesele”; „Gdy w listopadzie liść na
szczytach drzew trzyma, to w maju na nowe liście spadnie jeszcze zima”; „W

listopadzie jak na autostradzie”; „Jadwiga bez deszczu i chmury, listopad zimny i
ponury”; „Jak listopad ciepły, marzec mrozem przewlekły”; „Gdy listopad mroźny, to
lipiec nie groźny”; „Gdy w listopadzie grzmi, rolnik dobrze śni”.
Jan Brzechwa w wierszu Listopad z dobrym skutkiem tworzył nostalgiczny nastrój
jesieni:
Złote, żółte i czerwone
Opadają liście z drzew,
Złote liście w obcą stronę
Pozanosił wiatru wiew.
[…]
W mokrych cieniach listopada
Może ktoś zabłąkał się?
Nie, to tylko pies zajada.
Pomyśl także i o psie.
Z licznych szkolnych wieczorków rocznicowych przychodzą do nas po latach strofy
listopadowych wierszyków:
Dzisiaj wielka jest rocznica,
Jedenasty listopada.
Tym, co zmarli za ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa…
Synowa Wyspiańskiego, Leokadia (zob. „Śpiący Staś”) 10 stycznia 2007 roku mówiła
mi w katowickim Teatrze, że jeszcze jako uczennica jednego z krakowskich liceów w

którąś z rocznic 11 Listopada z wielkim przejęciem recytowała na akademii
fragmenty „Wyzwolenia” swojego przyszłego teścia. Listopadowe święto wrosło w
świadomość całych pokoleń Polaków w Kraju i za jego granicami…
Listopad, niby to dość ponury miesiąc, ale kończy się radośnie – Andrzejkami,
obrośniętego dobrymi wróżbami i całą wspaniałą, barwną ludową obrzędowością.
Jest to dzień dla mnie szczególnie ważny. Jestem synem Andrzeja, ojcem Andrzeja;
sam zaś mam drugie imię – Andrzej.
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Prof. Włodzimierz Wójcik (1932-2012) – historyk literatury, krytyk, eseista, autor
prac o współczesnej literaturze polskiej, profesor honorowy Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.
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